
1

blå
pantone: 299
cmyk: 78/09/00/00

rød
pantone:  193
cmyk: 00/100/57/12

grå
pantone: 432
cmyk: 21/03/00/87

logotype 
det grønlandske hus
december 2008

lys grå: 50% sort

mellemgrå: 75% sort

mørkgrå: 85% sort

Der er behov for en videreudvikling og styrkelse af rigsfællesskabet der i langt højere grad baserer 
sig på ligeværd. Der er behov for at fokusere på at styrke fællesskabsfølelsen mellem vores lande og 
vores befolkninger. 

Men for at komme i mål, er man nødt til at starte i en anden rækkefølge end det der hidtil har været 
tilfældet. Man kan ikke bygge på skyld og skam. Det er en svag konstruktion som vil styrte sammen 
igen.

Vi skal finde noget vi kan genkende ved hinanden. Vi har fællesskabet. Det er vores åbning til at 
kunne rumme hinanden. Man kan bygge på fællesskab.

Der er behov for at debattere rigsfællesskabet 
og få mere ligeværd ind i forholdet. Vi har gen-
nem de senere generationer følt et mindreværd 
i relationen til Danmark. Dette er en af årsagerne 
til de stærke følelser der er i befolkningen. Den-
ne mindreværdsfølelse er nødt til at blive aner-
kendt. Det presser sig meget på at komme myten 
om den fulde grønlænder på bænken til livs. Det 
gøres ved at løfte vidensniveauet om Grønland. 
Når man aldrig har været i Grønland og ikke ved 
noget om befolkningen, så bliver eneste referen-
ce den fulde grønlænder på bænken.

Ved ikke at have fokus på rigsfællesskabet skaber 
vi en krænkelseskultur hvor der er givet plads til 
nationalisme.

Samtidig overlader vi grønlænderne til sig selv. 
Det er skidt. Det giver grobund for nationalisme 
når man ikke blander sig og samtidig fastholder 
Grønlands lave selvværd.

Af Nauja Lynge, formand Foreningen Rigsfællesskabet
Februar 2015

Derfor skal Grønland og Danmark styrke rigsfællesskabet

Havets moder, som var hun netop steget op af 
havet iført moderne tangbeklædning. Det illu
strerer både de muligheder havet i Grønland rum
mer, og er et billede på en moderne grønlænder 
med dansk blod i årerne. (Model: Amalie Lyngesen/ 
foto rettigheder: Nauja Lynge).
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Et spædt demokrati som det grønlandske har brug for konstruktiv kritik. Det har Grønland ikke fået. I 
et fællesskab skal man blande sig. Det er uværdigt og ikke udtryk for respekt når danskerne holder sig 
væk i en form for misforstået berøringsangst. Der er i stedet behov for en integrationspolitik indenfor 
rigsfællesskabets egne borgere. Vores manglende evne, til at tage imod og integrere hinanden i rigs-
fællesskabet, er et fælles problem. Det er det så udtalt at danske politikere ikke længere kan slippe af 
sted med ikke at have en mening om anliggender i rigsfællesskabet - også selv om de er hjemtaget af 
Grønland. Det er en misforstået opfattelse af demokrati at overlade Grønland til sig selv. Uden integra-
tion er ingen af os rigtige. Ligesom det bliver en DEM og OS tankegang der præger os. På den måde har 
vi lært en hel generation at man ikke er rigtig dansk statsborger. Det er et dårligt udgangspunkt for at 
opbygge det selvværd som der er så hårdt brug for i Grønland. Nationalisme opstår i de dele af samfun-
det som ikke er blevet integreret. Deraf opstår også denne trang til at vaske Danmark af fra grønlandsk 
side. Ligesom danskeren fastholder billedet af at Grønland kun er bloktilskud og sociale problemer. 

Fordomme og uvidenhed danner ofte grundlaget for en debat om den dansk-grønlandske relation. 
Rigsfællesskabet skal give plads til udvikling, debat og uenigheder. Man skal turde stille krav til hin-
anden og tage bladet fra munden om de problemer og udfordringer som eksisterer. Ellers bliver vi 
aldrig klogere på hinanden. Værdien af et forpligtende, oplyst og samarbejdende rigsfællesskab har 
ingen endnu set resultaterne af.

Vi skal styrke fællesskabsfølelsen.

Fællesskabsfølelse er tæt knyttet til selvværdsfølelse. Man kunne gøre fællesskabet, øget selvværd 
og sammenhold til målsætningerne i en oplysningskampagne.

Retorikken, der indtil nu har været anvendt omkring det at være et undertrykt folk, er ikke reel. Det 
bevirker blot at kløften til Danmark graves dybere. Dette med at grave grøfter frem for at bygge 
broer er ikke opbyggende for vores samfund, men direkte nedbrydende.
 
Der skal sættes massivt ind, så vi kan begynde at bygge broer frem for at grave grøfter. Når selv-
værdsfølelsen stiger, vil det løse mange af de problemer, som også fortiden rummer.

Det er tid til, at anerkende, at vi er blevet en multikulturel familie i rigsfællesskabet. Vores familier 
er flettede ind i hinanden på kryds og tværs. Vi har en farverig og mangesidet identitet i nutidens 
rigsfællesskab. Derfor skal vi finde ud af det sammen. Danmark er en arktisk stat pga. Grønland. Det 
åbner døre for Danmark internationalt. Uden Arktis er Danmark blot en lilleputnation.

Jeg tror omvendt også at grønlændere gør klogt i at finde en vis tilfredshed i at være en selvstyrende 
nation som samtidig, pga. Danmark, kan sove trygt om natten og sende deres børn i uddannelse. 

En styrkelse af fællesskabet vil give os det fælles fundament som vi kan bygge på og skabe vækst 
omkring. Det forudsætter at rigsfællesskabet kommer på den politiske dagsorden både i Danmark 
og i Grønland. Vi skal udvikle rigsfællesskabet. Vi skal gøre det nemmere og bedre at være borger i 
et rigsfællesskab. Det skal vi fordi Grønland gør Danmark interessant og Danmark giver Grønland en 
tryghed som de ikke kan få andre steder. Det skal vi ikke mindst fordi vi er i familie med hinanden. 
Der findes ikke en eneste familie i Grønland uden dansk blod i årerne. Vi er sammen om det her rigs-
fællesskab. Lige meget hvilke drømme vi har for fremtiden, er alle enige om at vi vil være i rigsfælles-
skab med hinanden i hvert fald de næste mange år. Lad os få det bedste ud af det.


